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TEHNIČNI LIST

Sika® Primer-3 N
 Temeljni premaz na osnovi topil za porozne podlage in kovine

OPIS IZDELKA
Sika® Primer-3 N je enokomponentni temeljni premaz 
na osnovi topil.

UPORABA
Sika® Primer-3 N izboljša oprijem na podlago  pred 
uporabo izdelkov  Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® in 
Sikasil®. Namenjen je  za uporabo na poroznih površi-
nah (npr. Beton) in kovinah.

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Enostavno nanašanje▪
Vodoodbojnost▪
Kratek čas sušenja▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Enokomponentna epoksidna smola na osnovi topil

Embalaža Pločevinke po 250 ml, 6 pločevink v  škatli
Pločevinke po 1000 ml, 4 pločevinke v škatli
Pločevinke po 5 l

Barva Brezbarven

Rok uporabe Sika® Primer-3 N ima rok uporabe 9 mesecev od datuma izdelave, hranjen 
v nepoškodovani, originalni, neodprti embalaž in v primernih pogojih za 
shranjevanje.

Pogoji za shranjevanje Sika® Primer-3 N naj bo hranjen v suhem prostoru, zaščiten pred direktno 
sončno svetlobo in pri temperaturi med +5°C in +25°C.

Gostota 1,00 kg/l (23°C)                                                                             (ISO 2811-1)

Vsebnost trdnih snovi 34% približno

Viskoznost 10 mPa*s približno (ISO 3219)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba Poraba na 1 liter Tekoči meter na 1 liter
Na poroznih površinah 5 m2 250 m
Na neporoznih povr-
šnah

8 m2 400 m
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Temperatura zraka v okolici Najmanj +5°C/ največ +40°C, najmanj 3°C nad temperaturo rosišča.

Temperatura podlage +5°C do +40°C

Čas sušenja Najmanj 30 minut
Največ 8 ur

NAVODILA ZA VGRADNJO
PRIPRAVA PODLAGE

Površina mora biti suha in čista, trdna, brez prisotnosti 
umazanije, masti, olj, maščob, prahu ter drobljivih ali 
nevezanih delcev. Cementno mleko je potrebno od-
straniti.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Sika® Primer-3 N se nanaša s čistim čopičem ali valjč-
kom na podlago. Sika® Primer-3 N nanesemo le en-
krat. Po vsaki uporabi embalažo takoj dobro zatesnite.

ČIŠČENJE ORODJA

Opremo in orodje očistite takoj po uporabi. Strjeni ma-
terial se lahko odstrani le mehansko.

DRUGI DOKUMENTI
Varnostni listi

Navodila za predpripravo površin pri tesnjenju in le-
pljenju

▪

Navodila za tesnjenje stikov▪
Tehnična navodila za tesnjenje fasadnih stikov▪

OMEJITVE
kot Sika® Primer-3 N je potrebno porabiti v roku ene-
ga meseca od odprtja embalaže.

▪

Zavreči je potrebno primerje, ki so želirali ali se raz-
slojili

▪

Osnovni premazi služijo samo sredstvo  za izboljšanje 
oprijema pri vezavi in niso nadomestilo za čiščenje 
površine niti ne izboljšajo trdnosti. Izboljšajo pa traj-
nost zatesnjenega stika.

▪

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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